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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Du lịch là ngành công nghiệp không khói mang lại thu nhập 

ñáng kể cho một số quốc gia có nền kinh tế du lịch phát triển. Bình 

Định là một trong các tỉnh duyên hải miền Trung ñược thiên nhiên 

ưu ñãi ban tặng cho ñường bờ biển dài, núi liền biển, khí hậu hài hòa, 

con người giản dị, hiếu khách. Nhận thức của các cấp, các ngành về 

phát triển du lịch chưa thật ñúng mức, ñầy ñủ và nhất quán; chưa thật 

sự xem du lịch là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Tình trạng ñầu 

tư xây dựng các công trình, san lấp mặt bằng ñã dẫn ñến thu hẹp diện 

tích cây xanh và biến ñổi cảnh quan ñã làm giảm thiểu về nguồn 

khách. Môi trường sinh thái bị ô nhiễm ñáng kể. Những vấn ñề trên 

ñã và ñang ảnh hưởng tiêu cực ñến tính bền vững của hoạt ñộng phát 

triển du lịch. Trong bối cảnh ñó việc nghiên cứu, gắn lý luận với thực 

tiễn ñể ñưa các giải pháp cho phát triển du lịch theo hướng bền vững 

ở tỉnh Bình Định là rất cần thiết phù hợp với xu thế hiện nay có ý 

nghĩa quan trọng ñối với phát triển du lịch của tỉnh trở thành ngành 

kinh tế quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết 

việc làm và nâng cao thu nhập của nhân dân. Với những lý do trên, 

tôi chọn ñề tài: “Phát tri ển du lịch tỉnh Bình Định theo hướng bền 

vững”  làm luận văn tốt nghiệp của mình. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan ñến ñề tài 

Hiện ñã có một số luận án, luận văn nghiên cứu về du lịch Bình 

Định nhưng chưa có ñề tài nào ñề cập ñến vấn ñề nghiên cứu ñưa ra 

các giải pháp phát triển du lịch bền vững trên ñịa bàn tỉnh Bình Định. 

Vì thế, việc nghiên cứu phát triển du lịch Bình Định theo hướng bền 
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vững góp phần ñưa du lịch Bình Định phát triển nhanh và bền vững 

và không trùng lặp với các ñề tài ñã ñược công bố. 

3. Mục ñích nghiên cứu  

- Hệ thống hóa các vấn ñề lý luận liên quan ñến phát triển du lịch. 

- Đánh giá thực trạng phát triển du lịch Bình Định từ năm 2001 ñến 

2010 trên quan ñiểm và yêu cầu về phát triển du lịch bền vững. Từ 

ñó rút ra những bài học kinh nghiệm phát triển du lịch tỉnh Bình 

Định theo hướng bền vững. 

-  Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển du lịch theo hướng bền vững 

của một số ñịa phương khác trong những năm qua. 

- Nghiên cứu ñưa ra các giải pháp cụ thể cho phát triển du lịch theo 

hướng bền vững ở tỉnh Bình Định, nhằm khai thác có hiệu quả lợi 

thế tiềm năng du lịch vốn có của tỉnh ñến năm 2020.  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

a) Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng của ñề tài là những vấn ñề lý luận và thực tiễn liên 

quan ñến vấn ñề phát triển du lịch.  

b) Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài tập trung nghiên cứu các giải pháp cơ bản về phát 

triển du lịch tỉnh Bình Định theo hướng bền vững. 

 Không gian: Nghiên cứu tiến hành trên các yếu tố liên quan 

ñến hoạt ñộng du lịch trên ñịa bàn tỉnh Bình Định. 

 Thời gian: Tầm xa của các giải pháp ñề xuất ñến năm 2015 

và tầm nhìn 2020. 

 5. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng các phương pháp sau: 

- Phương pháp duy vật biện chứng; duy vật lịch sử;  

- Phương pháp ñiều tra, thống kê, phân tích, tổng hợp; 
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- Phương pháp hệ thống, ñánh giá, chuyên gia. 

        6. Kết cấu của luận văn 

 Ngoài phần mở ñầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn 

kết cấu gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển du lịch bền vững  

Chương 2: Thực trạng phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Bình Định 

Chương 3: Giải pháp phát triển du lịch tỉnh Bình Định  

                   theo hướng bền vững  

Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRI ỂN DU LỊCH BỀN VỮNG  

1.1. MỘT SỐ KHÁI NI ỆM LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT 

TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG 

1.1.1. Khái ni ệm phát tri ển du lịch 

- Phát triển du lịch 

Du lịch là ngành dịch vụ hoạt ñộng trong nền kinh tế nhằm 

thỏa mãn những nhu cầu vui chơi giải trí, tìm hiểu thiên nhiên, các 

nét ñẹp văn hóa…của dân cư các miền khác nhau trên thế giới ñể thu 

ñược lợi nhuận. 

Vì vậy, việc ñẩy mạnh phát triển du lịch thường ñược các 

quốc gia trên thế giới quan tâm ñề cao vì tính hiệu quả của nó, ñôi 

khi nó còn ñược gọi là “nền công nghiệp không khói”. Trên cơ sở 

khái niệm tăng trưởng và phát triển ñã ñược giới thiệu ở trên, ta có 

thể ñi ñến việc xác lập nội hàm của phát tri ển du lịch như sau: Đó 

là sự gia tăng sản lượng và doanh thu cùng mức ñộ ñóng góp của 

ngành du lịch cho nền kinh tế, ñồng thời có sự hoàn thiện về mặt cơ 

cấu kinh doanh, thể chế và chất lượng kinh doanh của ngành du lịch. 



 6 

Khách du lịch: Là người khởi hành rời khỏi nơi cư trú 

thường xuyên của mình nhằm thỏa mãn nhu cầu tham quan, giải trí, 

nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất ñịnh ở nơi cư trú.  

Sản phẩm du lịch: là một loại sản phẩm ñặc biệt do nhiều 

yếu tố hợp thành, cung cấp cho thị trường chủ yếu ở các mặt: nhà ở, 

giao thông du lịch, cung cấp ăn uống, du ngoạn tham quan, hạng mục 

vui chơi giải trí, dịch vụ mua sắm, tuyến du lịch, sắp xếp chương 

trình và các dịch vụ chuyên môn khác.  

    Sản phẩm du lịch có các ñặc ñiểm sau: 

Bộ phận dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong sản phẩm du lịch. 

Không thể ñưa sản phẩm ñến nơi có khách mà bắt buộc khách phải 

ñến nơi có sản phẩm ñể thỏa mãn nhu cầu của mình. Phần lớn quá 

trình tạo ra và tiêu dùng các sản phẩm trùng nhau về thời gian và 

không gian. Chúng không thể cất ñi, tồn kho. 

Thị trường du lịch: Thị trường du lịch ñược quan niệm là 

tổng thể các hành vi và quan hệ kinh tế thể hiện ra trong quá trình 

trao ñổi sản phẩm du lịch.  

1.1.2. Khái niệm phát tri ển du lịch bền vững  

- Phát triển bền vững: Theo Gro Harlem Brundtlan – Chủ 

tịch ủy ban Quốc tế về Môi trường và Phát triển (WCED): “Phát 

triển bền vững ñược hiểu là sự phát triển ñáp ứng ñược nhu cầu của 

hiện tại mà không làm tổn thương khả năng của các thế hệ tương lai 

trong việc thỏa mãn nhu cầu của chính họ” [*] .  

- Phát triển du lịch bền vững: là việc ñáp ứng các nhu cầu 

hiện tại của du khách và vùng du lịch mà vẫn bảo ñảm những khả 

                                              
[*]  Bài giảng “Phát triển bền vững” của Đại học Quốc gia Hà Nội 
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năng ñáp ứng nhu cầu cho thế hệ tương lai. Phát triển du lịch luôn gắn 

với môi trường trong mối liên hệ qua lại lẫn nhau.  

- Phát triển du lịch theo hướng bền vững: 

Theo tác giả, phát triển du lịch theo hướng bền vững thực 

chất cũng là phát triển du lịch bền vững nhưng sự bền vững chỉ lên 

ñịnh hướng của sự phát triển du lịch, có thể xem là mục tiêu trong sự 

phát triển du lịch. 

1.1.3. Ý nghĩa của phát triển du lịch theo hướng bền vững 

    - Giúp cho ngành du lịch có cơ hội phát triển lâu dài và trở thành 

ngành kinh tế trọng ñiểm của nhiều ñịa phương, thậm chí của cả 

ngành kinh tế. Phát triển du lịch theo hướng bền vững góp phần tạo 

việc làm, xóa ñói giảm nghèo, phát triển những vùng ñồng bào dân 

tộc, miền núi, thay ñổi tư duy tập quán của dân cư, khôi phục, tôn 

tạo, bảo tồn văn hóa bản ñịa. Nhờ phát triển theo hướng bền vững 

nên nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm phá rừng và tài 

nguyên khác, khôi phục, tôn tạo, gìn giữ danh lam thắng cảnh, tài 

nguyên thiên nhiên. 

1.1.4.Yêu cầu ñặt ra cho phát triển du lịch bền vững 

- Phát triển phải gắn với bảo tồn và tái tạo tài nguyên du lịch, 

gắn với kiểm soát ô nhiễm môi trường, phải ñảm bảo duy trì ñược 

tính ña dạng, phải quan tâm ñến lợi ích cộng ñồng, phải phù hợp với 

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội,  phải gắn với ñào tạo phát 

triển nguồn nhân lực.  

1.2. NỘI DUNG PHÁT TRI ỂN DU LỊCH BỀN VỮNG  

1.2.1. Xây dựng chiến lược phát triển du lịch bền vững 

 Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch và 

chính sách phát triển du lịch. Nâng cao nhận thức xã hội về du lịch 
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và phát triển du lịch bền vững, quản lý hoạt ñộng ñào tạo, bồi dưỡng 

nguồn nhân lực; nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ. 

1.2.2. Phát triển các cơ sở kinh doanh du lịch  

Sự phát triển cơ sở kinh doanh du lịch thể hiện ở tốc ñộ tăng 

trưởng số lượng, quy mô cơ sở kinh doanh du lịch, phân theo các 

nhóm ngành dịch vụ.. Để phân tích sự phát triển du lịch của mỗi ñịa 

phương, cần phân tích sự biến ñộng số lượng cơ sở kinh doanh du 

lịch (doanh nghiệp), sự tăng trưởng số lượng doanh nghiệp phân theo 

các nhóm ngành dịch vụ như vận chuyển, lưu trú, nhà hàng... theo 

các loại hình sở hữu như doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư 

nhân, doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài.  

1.2.3. Nâng cao số lượng, chất lượng các nguồn lực cho 

ngành du lịch 

- Tài nguyên: Việc bảo tồn và sử dụng bền vững các nguồn 

tài nguyên thiên nhiên, nhân văn là rất cần thiết, nó bảo ñảm cho hoạt 

ñộng kinh doanh du lịch phát triển lâu dài. Sử dụng tổng hợp các 

nguồn lực cho phát triển bền vững trong ñó cần quan tâm ñến cộng 

ñồng ñịa phương gắn với ñịa bàn sinh sống của họ. Trong chiến lược 

phát triển du lịch cần quan tâm ñến ảnh hưởng của du lịch ñối với 

các di sản văn hóa và các yếu tố truyền thống, các hoạt ñộng và ñộng 

lực của từng cộng ñồng ñịa phương.  

- Nâng cao chất lượng lao ñộng: Lao ñộng là một nhân tố 

không thể thiếu trong quá trình phát triển du lịch. Sự phát triển lao 

ñộng du lịch thể hiện ở số lượng, cơ cấu, trình ñộ, kỹ năng ứng xử của 

ñội ngũ lao ñộng trong các doanh nghiệp thuộc ngành.  

- Mở rộng nguồn vốn ñầu tư phát triển du lịch: Nguồn vốn 

kinh doanh du lịch ñược huy ñộng từ nhiều nguồn. Khi phân tích sự 

phát triển du lịch, cần phải phân tích mức ñộ tăng trưởng của quy 
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mô, mức ñộ ña dạng của nguồn vốn ñầu tư và sự tăng trưởng của vốn 

ñầu tư.  

-Tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch: Cơ sở vật chất 

kỹ thuật du lịch ñược biểu hiện là toàn bộ các phương tiện vật chất 

do các tổ chức du lịch tạo ra ñể khai thác các tiềm năng du lịch, tạo 

ra các sản phẩm và hàng hóa cung cấp và làm thỏa mãn nhu cầu du 

khách. Ngành du lịch muốn phát triển gia tăng và bền vững ñòi hỏi 

phải có một hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tốt.  

- Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ du lịch: góp 

phần hiện ñại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, tạo ra những sản 

phẩm du lịch ngày càng mới lạ, hấp dẫn, ñáp ứng nhu cầu ngày càng 

cao của du khách. 

1.2.4. Nâng cao năng lực và tạo lập sự liên kết chặt chẽ 

giữa các chủ thể tham gia hoạt ñộng du lịch  

Khi hoạt ñộng du lịch ñã phát triển mạnh mẽ hơn, các doanh 

nghiệp kinh doanh du lịch ñã chủ ñộng hợp tác bằng những hợp ñồng 

liên kết. Phát triển du lịch cần có sự liên kết hợp tác của cộng ñồng ñịa 

phương và các ñối tượng liên quan. Để phát triển du lịch bền vững cần 

phải kết hợp hai mục tiêu bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên với phát 

triển cộng ñồng.  

     1.2.5. Nâng cao chất lượng môi trường cho phát triển du lịch 

Bảo vệ môi trường trong hoạt ñộng du lịch là rất cần thiết.  

Hoạt ñộng du lịch luôn gắn với việc khai thác các tiềm năng 

tài nguyên tự nhiên cũng như tài nguyên nhân văn nên chịu tác ñộng 

và gây ảnh hưởng rất lớn ñến môi trường.  

1.2.6. Các tiêu chí ñánh giá phát triển du lịch bền vững  

1.2.6.1. Các tiêu chí về kinh tế 
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Kinh tế du lịch phát triển nhanh chóng và trở thành ngành 

kinh tế quan trọng trong thời ñại ngày nay của các quốc gia. Phát 

triển du lịch bền vững phải ñảm bảo kinh tế du lịch có tăng trưởng 

cao, liên tục, ổn ñịnh dài hạn.  

1.2.6.2. Các tiêu chí về xã hội 

Phát triển du lịch bền vững về mặt xã hội ñòi hỏi ngành du 

lịch phải có những ñóng góp cho quá trình phát triển ngày càng cao 

trong việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.  

1.2.6.3. Các tiêu chí về môi trường 

 Các tiêu chí cơ bản ñược xem xét là: Tỷ lệ các khu ñiểm du 

lịch ñược bảo vệ, quản lý áp lực môi trường tại các khu, ñiểm du 

lịch; Mức ñộ ñóng góp của ngành du lịch cho bảo tồn, tôn tạo và bảo 

vệ môi trường; Số lượng các khu, ñiểm du lịch ñược quy hoạch. 

1.3. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRI ỂN 

DU LỊCH BỀN VỮNG 

1.3.1. Điều kiện tự nhiên  

1.3.2.Trình ñộ nhận thức của xã hội về phát tri ển du lịch bền vững 

1.3.3. Chất lượng xây dựng và quản lý quy hoạch phát triển du lịch  

1.3.4. Tính ñồng bộ và nghiêm minh của hệ thống pháp luật  

1.3.5.Trình ñộ phát tri ển kinh tế - xã hội 

1.3.6. Chất lượng của hoạt ñộng xúc tiến quảng bá du lịch 

1.3.7. Mối liên kết và hợp tác trong hoạt ñộng du lịch giữa các 

ñịa phương trong nước và quốc tế 

1.4. KINH NGHI ỆM PHÁT TRI ỂN DU LỊCH BỀN 

VỮNG Ở VIỆT NAM VÀ QU ỐC TẾ 

Chương 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN DU LỊCH BỀN VỮNG Ở TỈNH 

BÌNH ĐỊNH 
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2.1. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRI ỂN 

DU LỊCH BỀN VỮNG TỈNH BÌNH ĐỊNH 

2.1.1. Điều kiện kinh tế - xã hội t ỉnh Bình Định 

Là 01 tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ có rất nhiều tiềm năng 

lợi thế ñể phát triển kinh tế. Trong những năm qua Bình Định luôn là 

ñịa phương ñạt ñược tốc ñộ tăng trưởng kinh tế cao và ổn ñịnh.  

Cụ thể, trong giai ñoạn 2001 - 2010, tốc ñộ tăng trưởng GDP 

bình quân ñạt 9,9%/năm. Trong ñó, nông lâm thủy sản tăng 

6,5%/năm, công nghiệp - xây dựng tăng 14,2%/năm, dịch vụ tăng 

11,1%/năm. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực, bước ñầu 

hình thành cơ cấu kinh tế tiến bộ. Nền kinh tế trong những năm trước 

năm 2000 có nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao, nhưng ñến những năm 

2005 trở lại ñây tỷ trọng nông nghiệp ñã giảm ñáng kể, tương ứng 

tăng tỷ trọng công nghiệp, khu vực dịch vụ tương ñối ổn ñịnh, góp 

phần ñịnh hướng cơ cấu kinh tế hiệu quả. 

Dân số toàn tỉnh năm 2010 là 1.493 triệu người. Mật ñộ dân 

số trung bình toàn tỉnh là 246 người/km2. Tỉnh có 11 ñơn vị hành 

chính gồm 10 huyện và 01 thành phố.  

2.1.2. Tài nguyên du lịch  

2.1.2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên: Bình Định có khá 

nhiều danh thắng thiên nhiên ñược tạo dựng từ quá trình kiến tạo ñịa 

chất trên ñịa bàn tỉnh. Bình Định có bờ biển dài 134km, nhiều vũng 

vịnh với những bãi tắm ñẹp và danh thắng biển hài hòa, hấp dẫn: Bãi 

biển Quy Nhơn, Tam Quan, Tân Thanh, Vĩnh Hội, Trung Lương. 

Hệ thống các hồ chứa nhân tạo có thể phát triển du lịch như 

một ñiểm cảnh quan thắng cảnh và với nhiều loại hình hấp dẫn như 
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nghỉ dưỡng, thể thao v.v... Bình Định có 04 ñiểm nước khoáng nóng 

ở Hội Vân, Chánh Thắng, Hồ Trảy (Phù Cát) và Bình Quang . 

2.1.2.2. Tài nguyên du lịch văn hoá, nhân văn: Bình Ðịnh là 

mảnh ñất có bề dày lịch sử với nền văn hoá Sa Huỳnh, từng là cố ñô của 

vương quốc Chămpa, vương quốc mấy trăm năm tồn tại ñể lại cho Bình 

Định những di tích văn hóa Chăm như thành Ðồ Bàn và các tháp Chàm 

với nghệ thuật kiến trúc ñộc ñáo. Bình Định là ñất võ - trời văn. 

Lễ hội truyền thống: Có các lễ hội là sản phẩm du lịch ñặc 

sắc của ñịa phương. 

 Nghệ thuật truyền thống: Bình Định vốn nổi tiếng về các 

loại hình nghệ thuật dân gian như hát Bộ, hát Bài chòi, Chèo Bả trạo. 

2.1.3. Đánh giá về những ñiều kiện cho phát triển du lịch 

bền vững tỉnh Bình Định 

2.1.3.1. Những thuận lợi 

Về vị trí ñịa lý, tạo ñiều kiện khai thác các tiềm năng tài 

nguyên du lịch của Bình Định và của vùng phụ cận, ñặc biệt là Tây 

Nguyên. Hệ thống giao thông ña dạng bao gồm cả ñường bộ, ñường 

sắt, ñường biển và ñường hàng không lại chiếm giữ vị trí ñịa lý thích 

hợp ñã cho phép Bình Định mở rộng giao lưu, liên kết kinh tế và du 

lịch với hầu hết các trung tâm kinh tế. 

Về tài nguyên du lịch tự nhiên, Bình Định là tỉnh có những 

yếu tố tiềm năng có giá trị lớn và ña dạng như biển ñảo, hồ, ñầm. 

 - Những hạn chế và khó khăn: Khó khăn trong ñịnh hướng 

phát triển du lịch theo hướng ñồng ñều. Tài nguyên du lịch cũng là 

nguồn lực ñể các ngành kinh tế khác khai thác rất dễ dẫn ñến cảnh quan 

môi trường bị phá vỡ ảnh hưởng tiêu cực ñến phát triển du lịch. 

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN DU LỊCH TRÊN 
ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2001 - 2010 



 13 

2.2.1. Phát triển về mặt quy mô  

2.2.1.1. Doanh thu từ du lịch 

Các số liệu thống kê tại bảng 2.3 cho thấy, trong những năm 

qua, doanh thu từ hoạt ñộng du lịch của tỉnh Bình Định ñã không 

ngừng gia tăng. Năm 2005 doanh thu ngành du lịch mới ñạt 90 tỷ 

ñồng, thì ñến năm 2010 ñã tăng lên gần 276 tỷ ñồng, tăng gấp 3,0 lần 

so với năm 2005.  

Bảng 2.3: Tổng doanh thu du lịch Bình Định giai ñoạn 
2001-2010 

Năm 
Tổng doanh thu (tỷ 

ñồng) 
Tăng so với năm trước 

(%) 
2001 50,096 10 

2002 54,487 9 

2003 60,281 11 

2004 75,000 24 

2005 90,000 20 

2006 110,000 22 

2007 142,800 30 

2008 190,000 33 

2009 214,538 13 

2010 275,985 29 

Tăng TB 2001-
2010 

 20,87 

                                Nguồn : Sở VH,TT&DL Bình Định 

Mặc dù có tốc ñộ tăng trưởng nhanh, tuy nhiên do xuất phát 

ñiểm thấp nên quy mô doanh thu từ hoạt ñộng du lịch mang lại cho 

nền kinh tế tỉnh Bình Định vẫn còn rất thấp.  

Có thế thấy rằng, với tiềm năng du lịch về thiên nhiên, lịch 

sử, văn hoá rất ña dạng và phong phú, nhưng mức ñộ khai thác các 

tiềm năng ñó ñể biến thành sản phẩm du lịch, bán ra thị trường của 
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Bình Định còn hạn chế. Đến năng 2010, doanh thu từ du lịch của 

Bình Định mới bằng khoảng 23% của Huế, 26% của Đà Nẵng và 

bằng 14% của Khánh Hoà, một con số quá khiêm tốn so với những 

gì mà ñịa phương ñang sở hữu.  

Với tốc ñộ tăng trưởng về doanh thu ngành du lịch trong 

những năm qua, mức ñộ ñóng góp của ngành du lịch Bình Định cho 

ngân sách Nhà nước cũng tăng lên nhanh chóng, cả về quy mô lẫn 

tốc ñộ theo chiều hướng năm sau tăng hơn năm trước. 

 Mặc dù tỷ trọng ngành dịch vụ tăng nhanh qua các năm, từ 

35,5% vào năm 2008 ñã tăng lên mức 36,4% năm 2010. Tuy nhiên 

mức ñộ ñóng góp của du lịch cho GDP của Tỉnh trong những năm 

qua lại ít ñược cải thiện, từ chỗ chiếm 2,27% trong cơ cấu GDP năm 

2008, thì ñến năm 2010, con số này cũng chỉ là 2.28%. Một tỷ lệ rất 

thấp, cho thấy mức ñộ kém phát triển của hoạt ñộng du lịch trên ñịa 

bàn Bình Định.  
Bảng 2.6: Cơ cấu GDP theo ngành tỉnh Bình Định giai ñoạn 

2001-2010 
Đơn vị tính : tỷ ñồng ( Theo giá so sánh năm 1994) 

 
2001 2009 2010 

Ngành kinh 
tế GDP 

Tỷ lệ 
% GDP 

Tỷ lệ 
% GDP 

Tỷ lệ 
% 

TĐTăng 
trưởng 
(2001-
2010) 

1.Nông,lâm 
nghiệp và 
thủy sản 

1.805,6 46,61 3.038,8 35,78 3.273,2 34,96 6,83% 

2.Công 
nghiệp và 
vật liệu xây 
dựng 

776,9 20,05 2.357,3 27,75 2.681 28,63 14,75% 

3.Dịch vụ 1.291,4 33,34 3.098 36,47 3.408,5 36,41 11,39% 
-Du lịch*    60,1 1,55 199,1 2,34 213,4 2,28 15,12% 
Tổng cộng 3.873,9 100 8.494,1 100 9.362,7 100 10,3% 
   Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Định; Sở VH,TT&DL Bình Định 
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Đối với hoạt ñộng kinh doanh du lịch, GDP của ngành giai 

ñoạn 2001-2010 liên tục tăng. Mặc dù số tuyệt ñối và tỷ trọng trong 

GDP của tỉnh còn ở mức ñộ thấp, song tốc ñộ tăng trưởng lại ở mức 

cao (15,12%), cao hơn so với tốc ñộ tăng trưởng chung là 10,3%. 

Điều này cho thấy những nổ lực của tỉnh trong phát triển du lịch 

những năm qua ñã ñem lại hiệu quả ñáng kể. 

2.2.1.2. Quy mô khách du lịch  

Các số liệu ở bảng 2.7 cho thấy, năm 2005 Bình Định ñón 

ñược 380.000 lượt khách trong ñó có 28.373 lượt khách quốc tế thì 

ñến năm 2010 ñã ñón ñược 1.040.000 lượt khách, trong ñó có 76.800 

lượt khách quốc tế. Tốc ñộ tăng trưởng số lượng khách du lịch ñến 

Bình Định trong giai ñoạn 2001 -2010 ñạt bình quân 24,3%/năm.  

Bảng 2.7: Tổng lượng khách du lịch ñến Bình Định 2001-2010 
Tổng lượng khách Khách quốc tế Khách nội ñịa 

Năm 
Số lượng 

Tăng so 
với năm 

trước(%) 

Số 
lượng 

Tăng so 
với năm 

trước(%) 

Số 
lượng 

Tăng so 
với năm 

trước(%) 
2001 146.396 12 20.336 14 126.060 11 

2002 162.579 11,05 23.412 15,12 139.167 10,39 

2003 183.340 12,77 18.174 -22,37 165.166 18,68 

2004 275.000 49,99 25.000 37,55 250.000 51,36 

2005 380.000 38,18 28.373 13,49 351.627 40,65 

2006 450.000 18,42 35.000 23,35 415.000 18,02 

2007 560.000 24,44 42.000 20 518.000 24,81 

2008 712.800 27,28 57.018 35,75 655.782 26,59 

2009 835.000 17,14 64.000 12,24 771.000 17,56 

2010 1.040.000 24,55 76.800 20 963.200 24,92 

2005-
2010 

 22,4  22  22,3 
                                     Nguồn: Sở VH,TT&DL Bình Định 
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So sánh giai ñoạn 2001- 2010, tốc ñộ tăng trưởng khách du lịch 

quốc tế của Bình Định vượt trội Đà Nẵng, Huế chỉ sau Khánh Hoà; là do 

các tỉnh nêu trên ñều có một quá trình phát triển khá lâu dài với nhiều 

ñiểm du lịch ñạt tầm cỡ quốc tế (Huế) hoặc có cửa ngõ quốc tế cả về hàng 

không và ñường biển (Đà Nẵng).  

So với một số trọng ñiểm du lịch của khu vực miền Trung 

như Huế, Đà Nẵng, Khánh Hoà, số lượng khách du lịch ñến Bình 

Định còn thấp. Chỉ tiêu khách du lịch của Bình Định ñạt khoảng 50% 

các chỉ tiêu tương ứng của các ñịa phương trên, riêng khách du lịch 

quốc tế của Bình Định ñạt gần 10% so với Huế (năm 2001) và tăng 

dần trong những năm gần ñây bằng 14,17% (năm 2010). 

2.2.1.3. Quy mô cơ sở lưu trú 

Số lượng cơ sở lưu  trú, số lượng buồng phòng và giường 

phục vụ khách du lịch ñược xem là 01 trong những tiêu chí quan 

trọng ñánh giá tình hình phát triển du lịch của 01 ñịa phương. Đây là 

yếu tố then chốt nhất thể hiện năng lực sẵn sàng phục vụ du lịch của 

01 cơ sở, 01 ñịa phương hoặc 01 vùng nhất ñịnh. Trong giai ñoạn 

2005 – 2010, số lượng cơ sở lưu trú trên ñịa bàn tỉnh Bình Định tăng 

rất nhanh, có thể nói là « bùng nổ » khi mà chỉ trong vòng  05 năm, 

số lượng cơ sở ñã tăng lên ñến 3,5 lần. Tốc ñộ tăng trưởng bình quân 

hàng năm ñạt trên 28,4%, nhanh hơn cả tốc ñộ tăng trưởng khách du 

lịch trong cùng thời kỳ là khoảng 22,4%/năm. 
2.2.2. Phát triển về mặt chất lượng của ngành du lịch 
2.2.2.1. Chất lượng nguồn nhân lực du lịch 

Công tác ñào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch ñã ñược các 

cấp chính quyền và doanh nghiệp quan tâm. Chất lượng cũng như cơ 

cấu ñể ñáp ứng nhu cầu của du khách trên ñịa bàn ngày càng tăng.  
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Mặc dù, chất lượng của ñội ngũ lao ñộng ngành du lịch ñã có 

sự cải thiện nhanh trong những năm qua. Tuy nhiên hiện nay còn 

thiếu và chất lượng chưa cao.  
2.2.2.2. Mức ñộ ñầu tư vốn cho phát triển du lịch 

Trong thời gian qua, nguồn vốn ñầu tư cho lĩnh vực du lịch 

tăng qua các năm và tăng trưởng với tốc ñộ tương ñối cao gần bằng 

so với tổng vốn ñầu tư phát triển.  

2.2.2.3. Chất lượng hệ thống khách sạn, nhà hàng 

Phát triển du lịch về mặt chất lượng ñược thể hiện qua nhiều 

tiêu chí, tuy nhiên tiêu chí chất lượng cơ sở buồng phòng lưu trú và 

các cơ sở dịch vụ, phục vụ khác có vai trò rất quan trọng.  

Điểm hạn chế lớn nhất của du lịch Bình Định về chất lượng 

hiện nay là rất thiếu các cơ sở lưu trú ñạt tiêu chuẩn chất lượng quốc 

tế. Hiện chưa có khách sạn nào ñạt chuẩn 5 sao, chưa có các khu 

nghĩ dưỡng sinh thái chất lượng cao. Số liệu tại bảng 2.13 cho thấy, 

số ngày lưu trú bình quân khách du lịch ñến Bình Định trong giai 

ñoạn 2005- 2010 có xu hướng tăng lên, từ 1,69 ngày năm 2005 ñã 

tăng lên 2,2 ngày vào năm 2010. 
Bảng 2.13:  Tình hình lưu trú của khách du lịch tại Bình Định 
                                                                                  ĐVT: Lượt khách 

Stt Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Tổng số khách 380.000 450.000 560.700 712.800 835.000 1.040.000 

2 
Ngày lưu trú T.  
Bình khách QTế  

1,59 1,70 1,81 1,80 1,83 1,95 

3 
Ngày lưu trú T.Bình  
khách nội ñịa 

1,70 1,74 1,83 1,84 1,82 2,3 

4 Bình quân chung 1,69 1,73 1,82 1,83 1,82 2,2 

                                    Nguồn: Sở VH,TT&DL Bình Định 

Phải nhận thấy rằng với ñịa phương có tài nguyên du lịch phong phú 

như Bình Định, mà số ngày lưu trú bình quân của khách chỉ khoảng 

2,2 ngày là quá thấp.  
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2.2.3. Phát triển về mặt cơ cấu của ngành du lịch 

2.2.3.1. Cơ cấu thị trường khách du lịch 

 a ) Khách quốc tế: khu vực Tây Âu, Bắc Mỹ, Đông Á, các nước 

ASEAN, Trung Quốc ñến Bình Định ñang có sự tăng trưởng nhanh. 

b ) Khách nội ñịa: khách chủ yếu là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh 
2.2.3.2. Cơ cấu hoạt ñộng du lịch theo loại hình sở hữu 

Các số liệu ở bảng 2.16 cho thấy tình hình chuyển dịch cơ cấu hoạt 

ñộng du lịch trên ñịa bàn tỉnh Bình Định theo loại hình sở hữu. 

Bảng 2.16: Cơ cấu hoạt ñộng du lịch theo loại hình sở hữu 

2005 2008 2009 2010 
Loại hình 

 Số 
lượng 

Tỷ 
lệ 

(%) 

Số 
lượng 

Tỷ 
lệ 

(%) 

Số 
lượng 

Tỷ lệ 
(%) 

Số 
lượng 

Tỷ 
lệ(%) 

Doanh nghiệp Nhà nước 1 2,9 2 2,2 2 1,96 1 0,8 

DN ngoài Nhà nước 34 97,1 89 95,6 98 96,08 117 97,5 

DN có vốn ñầu tư nước ngoài 0   2 2,2 2 1,96 2 1,7 

Cộng 35 100 93 100 102 100 120 100 

                                 Nguồn: Cục Thống kê Bình Định 

Từ số liệu ở bảng 2.16 ta thấy, ña phần các doanh nghiệp 

kinh doanh du lịch trên ñịa bàn tỉnh Bình Định thuộc thành phần 

kinh tế ngoài nhà nước. Năm 2005 cả tỉnh có 35 doanh nghiệp thì 

doanh nghiệp ngoài nhà nước là 34, chiếm tỷ lệ 97,1%. Đến năm 

2010, số lượng doanh nghiệp ñã tăng lên ñến 120, số doanh nghiệp 

ngoài nhà nước là 117, chiếm ñến 97,5%. Đây là xu hướng phát triển 

ñúng ñắn vì tính hiệu quả và khả năng thích ứng tốt của khu vực kinh 

tế tư nhân trong ngành kinh doanh du lịch. 

2.2.3.3. Cơ cấu doanh nghiệp du lịch theo lĩnh vực hoạt ñộng 

Về ngành nghề kinh doanh, du lịch là 01 ngành kinh doanh 

tổng hợp, thường 01 doanh nghiệp có thể hoạt ñộng trên nhiều lĩnh 

vực khác nhau. Hoạt ñộng du lịch ở Bình Định chủ yếu tập trung vào 
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hoạt ñộng lưu trú khi các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực 

này chiếm ñến 50% vào năm 2001, và có giảm vào năm 2010 nhưng 

vẫn chiếm tỷ trọng trên 45%.  

   2.2.3.4. Cơ cấu doanh thu theo hoạt ñộng kinh doanh 

Trình ñộ phát triển du lịch của 01 ñịa phương còn ñược thể 

hiện qua cơ cấu doanh thu từ các hoạt ñộng kinh doanh của ñịa 

phương ñó. loại hình hoạt ñộng lữ hành phát triển kém nhất dẫn ñến 

doanh thu cũng kém nhất.  

    Trong cơ cấu doanh thu du lịch của Bình Định, doanh thu ăn uống 

và doanh thu lưu trú chiếm tỷ trọng lớn nhất (39,58% và 27,55%); 

doanh thu lữ hành và vận chuyển chiếm tỷ lệ nhỏ nhất (11,32%).  

2.2.4. Các chính sách ñã ñược sử dụng ñể thúc ñẩy du 
lịch Bình Định phát tri ển theo hướng bền vững 

2.2.4.1. Kiện toàn công tác quản lý du lịch 

2.2.4.2. Ban hành nhiều chính sách khuyến khích phát triển du lịch 

2.2.4.3. Tăng cường ñầu tư kết cấu hạ tầng cho phát triển du lịch 

2.3. ĐÁNH GIÁ TH ỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN DU 

LỊCH BÌNH ĐỊNH THEO TIÊU CHÍ B ỀN VỮNG 
2.3.1. Đánh giá phát triển du lịch theo tiêu chí môi trường 

2.3.1.1. Những tác ñộng của hoạt ñộng du lịch ñến tài nguyên môi trường 

2.3.1.2. Công tác tu bổ, tôn tạo các di tích danh thắng 
2.3.2. Đánh giá phát triển du lịch bền vững theo tiêu chí kinh tế  

Các  tiêu chí ñánh giá phát triển du lịch bền vững về kinh tế 

như: Chỉ tiêu số lượng khách du lịch, doanh thu du lịch, GDP du 

lịch, số lượng khách sạn, số lượng lao ñộng trong ngành du lịch tỉnh 

Bình Định trong thời gian qua tăng trưởng liên tục qua các năm. 

Chính vì vậy, du lịch Bình Định phát triển bền vững về mặt kinh tế. 

2.3.3. Đánh giá phát triển du lịch bền vững theo tiêu chí xã hội 
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Thông qua việc phản ánh, phân tích thực trạng phát triển du 

lịch của Bình Định, căn cứ các tiêu chí phát triển du lịch bền vững ñể 

ñánh giá cho thấy mặc dù kết quả các hoạt ñộng về kinh tế là tương 

ñối tốt, có tốc tăng trưởng cao, nhưng xét về mặt toàn diện thì có thể 

ñánh giá du lịch Bình Định phát triển chưa thực sự bền vững.  
2.3.4. Những tồn tại hạn chế trong phát tri ển du lịch tỉnh 

Bình Định theo hướng bền vững  

Sản phẩm du lịch ñơn ñiệu, không có sản phẩm ñặc trưng, 

công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến, kêu gọi ñầu tư, kinh doanh 

du lịch vào tỉnh ñược quan tâm, nhưng chưa thật sự mạnh mẽ, hiệu 

quả chưa cao. Cơ sở lưu trú và hệ thống dịch vụ du lịch chất lượng 

còn thấp. Hoạt ñộng kinh doanh du lịch của các thành phần kinh tế 

trên ñịa bàn tỉnh hiện nay về số lượng, quy mô, loại hình kinh doanh 

của các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh du lịch còn nhỏ, hiệu quả 

kinh tế - xã hội còn thấp. Môi trường bị tác ñộng xấu.  

* Nguyên nhân cơ bản của các hạn chế 

- Nhận thức của các cấp, các ngành về phát triển du lịch chưa thật 

ñúng mức,  

- Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật còn thấp. 

- Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, chưa ñáp ứng ñược nhu cầu. 

- Công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến, kêu gọi ñầu tư, kinh 

doanh du lịch vào tỉnh chưa thật sự mạnh mẽ, thiếu tính chuyên 

nghiệp, và chưa ñồng bộ.  

Chương 3 
GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN DU LỊCH TỈNH BÌNH ĐỊNH  

THEO HƯỚNG BỀN VỮNG  

 3.1. CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

 3.1.1. Các căn cứ pháp lý cho việc ñề xuất giải pháp 
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 - Căn cứ vào chủ trương về phát tri ển của Nhà nước về 

phát tri ển du lịch : “Phát tri ển nhanh gắn liền với phát triển bền 

vững, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong chiến lược. 

Phát triển bền vững là cơ sở ñể phát triển nhanh, phát triển nhanh 

ñể tạo nguồn lực cho phát triển bền vững. Phát triển nhanh và bền 

vững phải luôn gắn chặt với nhau trong quy hoạch, kế hoạch và 

chính sách phát triển kinh tế- xã hội” [1]. 

- Nghị quyết của Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ 

Bình Định xác ñịnh « ñến năm 2015 là ngành kinh tế quan trọng, 

ñịnh hướng ñến năm 2020 du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn » [2]. 

3.1.2. Mục tiêu phát triển du lịch Bình Định ñến năm 2020 

3.1.2.1. Mục tiêu chung 

Làm chuyển biến nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân. Phát 

triển du lịch ñể từng bước nâng cao ñời sống cho nhân dân, góp phần 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sớm ñưa du lịch trở thành ngành kinh tế 

quan trọng của tỉnh, phát triển du lịch góp phần bảo tồn và phát huy 

các giá trị bản sắc văn hoá dân tộc; cải tạo cảnh quan môi trường; 

nâng cao trình ñộ dân trí; thúc ñẩy tiêu dùng và phát triển nhiều dịch 

vụ; trở thành “ñầu tàu” lôi kéo nhiều ngành kinh tế khác phát triển; 

tạo việc làm, góp phần xoá ñói giảm nghèo ở các vùng còn khó khăn. 

3.1.2.2. Các mục tiêu cụ thể 

- Phấn ñấu ñến năm 2020, mục tiêu ñón 3.720.000 lượt khách; trong 

ñó khoảng 320.000 khách quốc tế và 3.400.000 khách nội ñịa. 

- Tổng doanh thu du lịch ñạt 1.000.000 tỷ ñồng 

- Nộp ngân sách 100.000 tỷ ñồng 

                                              
[1] Nguồn: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính 
trị Quốc gia, Hà Nội năm 2011, trang 47 
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- Cơ sở vật chất: 8.500 phòng, trong ñó ñạt 5.000 phòng  khách quốc 

tế và 3.500 phòng khách nội ñịa. 

- Giải quyết cho 20.500 lao ñộng trong ñó 8.500 lao ñộng trực tiếp và 

12.000 lao ñộng gián tiếp 

3.1.3. Phương hướng phát triển  

3.1.3.1. Phát triển các ñiểm du lịch trọng ñiểm của tỉnh   

+ Tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu gắn với thành phố Quy Nhơn 

+ Tuyến Quy Nhơn - An Nhơn - Tây Sơn và phụ cận 

+ Tuyến Quy Nhơn-Tam Quan với trọng ñiểm Phương Mai-Núi Bà 

3.1.3.2. Định hướng thị trường khách du lịch 

+ Thị trường là nhân tố quan trọng ñể phát triển du lịch. 

3.1.3.3. Định hướng sản phẩm du lịch ñặc trưng 

-  Phát triển sản phẩm du lịch là ñịnh hướng quan trọng làm tăng khả 

năng khai thác tài nguyên du lịch nhằm tạo sức hấp dẫn du khách: du 

lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa-lịch sử. 

3.1.4. Quan ñiểm có tính nguyên tắc khi ñề xuất giải pháp 

phát tri ển du lịch tỉnh Bình Định theo hướng bền vững 

 - Phát triển du lịch phải có kế hoạch, quy hoạch cụ thể, phải 

quan tâm ñến cả phát triển theo chiều rộng lẫn chiều sâu, phải kết hợp 

hài hòa với phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, phải dựa trên sự phối kết 

hợp chặt chẽ giữa các ngành và mang tính xã hội hóa cao, phải ñi ñôi 

với bảo ñảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.; Các giải pháp ñề 

xuất phải xuất phát từ thực tiễn và có tính khả thi. 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN DU LỊCH TỈNH 

BÌNH ĐỊNH THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 

3.2.1. Xây dựng quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết phát 

tri ển du lịch 
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  Quy hoạch là một trong những nội dung quan trọng ñầu tiên 

ñể ñảm bảo phát triển du lịch bền vững. Phải có giải pháp hữu hiệu 

ñể quản lý và phát triển du lịch theo ñúng quy hoạch ñã xây dựng. 

Cần xây dựng các quy hoạch chuyên ngành khác: quy hoạch 

hệ thống làng nghề nhất là những làng nghề ñã ñược Nhà nước quy 

hoạch, hệ thống siêu thị, nhà hàng có món ăn dành cho người châu 

Âu, ñiểm mua sắm làm phong phú các dịch vụ du lịch Bình Định.  

3.2.2. Xây dựng sản phẩm du lịch và ñầu tư phát tri ển hạ tầng du lịch 

Để thu hút du khách, mỗi ñịa phương ñều xây dựng những 

sản phẩm ñộc ñáo, mang ñậm bản chất văn hóa của ñịa phương 

mình. Cần xác ñịnh rõ các sản phẩm du lịch ñặc trưng ñể phát triển 

các sản phẩm theo thứ tự ưu tiên; cần phát triển Tour du lịch lặn 

ngắm san hô và câu cá trên biển tại ñảo Hòn Sẹo. Thực hiện duy tu 

bảo dưỡng, các di tích ñã và ñang bị xuống cấp. Festival Bình Định 

sẽ là một thương hiệu ñặc biệt, không trùng lắp và mang tính ñặc 

trưng cho vùng ñất võ Bình Định.  

Để phát triển du lịch Bình Định theo hướng bền vững là tập 

trung xây dựng một số khu vui chơi giải trí tổng hợp với nhiều loại 

hình kết hợp giữa tính dân tộc và hiện ñại.  

3.2.3.Phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch 

      Đến năm 2020, Bình Định cần hơn 8.500 phòng lưu trú các loại, 

do ñó ñể ñáp ứng ñược nhu cầu cần tập trung vào một số biện pháp: 

Đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng. Xây dựng mới tăng số phòng 

khách sạn theo mục tiêu ñã ñề ra, nâng cấp hệ thống khách sạn, nhà 

hàng hiện có ñể ñáp ứng nhu cầu du lịch. Phấn ñấu ñến năm 2020 có 

50% trong tổng số phòng ñạt tiêu chuẩn xếp hạng 3-4 sao theo Tổng 

cục Du lịch.  
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Cần tập trung xây dựng một số khu vui chơi giải trí tổng hợp 

với nhiều loại hình kết hợp giữa tính dân tộc và hiện ñại, với nhiều 

hình thức vui chơi giải trí ñộc ñáo, hấp dẫn ñể thỏa mãn nhu cầu ña 

dạng của các thành phần khách khác nhau và theo hướng ñảm bảo 

cân ñối ñầu tư giữa phát triển du lịch biển, du lịch văn hoá và du lịch 

sinh thái. Cần nâng cấp trùng tu tôn tạo các di tích văn hóa lịch sử, 

ñặc biệt là các di tích văn hóa Chăm;  

3.2.4. Huy ñộng các nguồn lực cho phát triển du lịch 

Kêu gọi các nhà ñầu tư trong và ngoài nước ñầu tư phát triển 

du lịch, tạo ñiều kiện ñể các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ñầu tư 

toàn bộ hay tham gia ñầu tư, thu hút sự tham gia của cộng ñồng bằng 

các nguồn lực khác nhau (vốn, lao ñộng) trong việc khai thác, phát 

triển du lịch. Nghiên cứu cho phép áp dụng cơ chế bán trái phiếu thu 

hút nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư ñầu tư cho du lịch phát triển. 

3.2.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch 

Khác với những ngành kinh tế khác, ngành du lịch phụ thuộc 

rất nhiều vào yếu tố con người. Đối với nhân lực thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về du lịch: Cần tiến hành bồi dưỡng nâng cao, 

ñào tạo lại và tuyển dụng mới theo hướng chuẩn hóa trình ñộ cử 

nhân chuyên ngành trở lên, có kiến thức sâu rộng về du lịch, có trình 

ñộ kỹ năng ngoại ngữ, tin học và kinh nghiệm quản lý ñể có thể ñảm 

ñương các công việc. Nguồn nhân lực thực hiện quản lý doanh 

nghiệp và quản trị tác nghiệp cần phải ñược quan tâm ñào tạo bồi 

dưỡng thường xuyên. Nguồn nhân lực trực tiếp thực hiện công việc 

cung cấp dịch vụ cho khách hàng: Cần ñào tạo và ñào tạo lại tay 

nghề, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống. Thường xuyên tổ 

chức các ñợt kiểm tra và cuộc thi tay nghề, có cấp chứng chỉ. Cần 

thu hút lực lượng lao ñộng có chất lượng cao. 
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3.2.6. Nâng cao nhận thức và giáo dục cộng ñồng cho toàn xã hội 

về vị trí, vai trò của du lịch 

Tuyên truyền giáo dục ý thức cộng ñồng cho người dân trực 

tiếp tham gia các hoạt ñộng liên quan ñến du lịch tại khu, ñiểm du 

lịch theo quy hoạch của tỉnh về văn hóa giao tiếp, thái ñộ ân cần, 

niềm nở, tạo ấn tượng tốt ñẹp với du khách, giữ gìn môi trường du 

lịch xanh, sạch, ñẹp tạo vẻ mỹ quang tại ñiểm du lịch.  

3.2.7. Phát tri ển thị trường, ñẩy mạnh quảng bá và xúc tiến du lịch 

Việc xác ñịnh thị trường là vấn ñề quan trọng ñối với hoạt 

ñộng du lịch, giúp việc hoạch ñịnh các chiến lược xúc tiến, quảng bá, 

khai thác một cách phù hợp và hiệu quả. Cần tập trung các thị trường 

trọng ñiểm ñã ñịnh hướng ở phần trên.Tham gia các hội chợ, sự kiện 

du lịch ở các thị trường quốc tế.  

3.2.8. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết hợp 

tác trong nước và quốc tế ñể nâng cao hiệu quả kinh doanh du lịch 

Thực hiện tốt giải pháp nghiên cứu và ứng dụng công nghệ. 

Đẩy mạnh liên kết, liên doanh, hợp tác giữa các doanh nghiệp với 

nhau không chỉ giải quyết các vấn ñề về hạn chế nguồn vốn kinh 

doanh mà còn giải quyết vấn ñề về phát triển sản phẩm.  

3.2.9. Hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao năng lực quản lý 

nhà nước tăng cường phối hợp liên ngành trong lĩnh vực du lịch 

Hoàn thiện chính sách nhằm tăng cường công tác quản lý 

ñầu tư kinh doanh phát triển du lịch cũng là một vấn ñề quan trọng.  

 Đối với cơ chế chính sách ở cấp quốc gia, cần có kiến nghị 

với chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền, ñề xuất những phương 

hướng sửa ñổi phù hợp; tăng cường sự phối hợp ñồng bộ, chặt chẽ 

giữa các ngành, các cấp trong tổ chức, quản lý phát triển du lịch.  
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Phát triển du lịch theo hướng bền vững là xu thế tất yếu của 

thời ñại, là mục tiêu ñặt ra cho phát triển của nhiều quốc gia trên thế 

giới. Du lịch Bình Định những năm qua ñã có nhiều kết quả khởi sắc, 

tuy nhiên trong quá trình phát triển có nhiều nguyên tắc, yêu cầu của 

sự phát triển bền vững vẫn chưa ñược thực hiện ñầy ñủ. Thực tế qua 

nghiên cứu sự phát triển của du lịch Bình Định ñể tìm ra các giải pháp 

phát triển theo hướng bền vững có ý nghĩa rất quan trọng. 

Luận văn ñã tập trung nghiên cứu và ñã ñạt ñược những kết 

quả chính sau ñây: Hệ thống hóa và làm rõ những vấn ñề cơ bản về 

lý luận và thực tiễn, về phát triển du lịch theo hướng bền vững. 

Những kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững trên thế giới và trong 

nước, từ ñó rút ra bài học kinh nghiệm cho việc phát triển du lịch 

theo hướng bền vững ở Bình Định. 

- Tập trung ñánh giá, phân tích thực trạng phát triển du lịch 

Bình Định từ năm 2001 ñến 2010. Hệ thống tài liệu, số liệu sử dụng 

trong luận văn do các cơ quan chuyên môn và ngành du lịch cung 

cấp có ñộ tin cậy cao, trên cơ sở ñó xem xét, ñánh giá thực trạng du 

lịch trên quan ñiểm phát triển bền vững. 

- Từ những ñánh giá, phân tích thực trạng của phát triển du 

lịch theo hướng bền vững của Bình Định, mạnh dạn ñề xuất một số 

giải pháp cơ bản, có khả năng áp dụng trong thực thiễn, với mục tiêu 

ñảm bảo sự phát triển du lịch Bình Định theo hướng bền vững. 

- Trong quá trình nghiên cứu khó tránh khỏi những sai sót, 

hạn chế. Em kính mong nhận ñược nhiều ý kiến bổ sung ñóng góp 

của tất cá các thầy, cô giáo ñể nội dung luận văn ñược hoàn thiện 

hơn. Xin chân thành cảm ơn thầy giáo, Phó hiệu trưởng, TS Đào Hữu 

Hòa ñã tận tình giúp ñỡ em hoàn thành luận văn này. 


